
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 De trekschuit met jaagpaard van Loenen op weg naar Nieuwersluis. Rechts de koepelvan de buitenplaats Ouderhoek, bij de zgn. Koude Hand. 96







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Holland tot zijnre glorien lange tevoeren gedicht was.&quot; Hiermee zal wel op hetWilhelmus, dat toen algemeen bekend was geworden, gedoeld zijn. 16 september 1787 Een enkele keer was het door bijzondere omstandigheden wel erg druk op enlangs de Vecht, zoals op 16 september 1787. Pruisische troepen trokken de Repu-bliek binnen, om Willem V in al zijn waardigheden te herstellen. Veel patriottenvluchtten toen overhaast weg uit Utrecht naar Amsterdam. Later vertelde een vanhen hoe hij in de vroege morgen van 16 september, nog als jongen, met zijn moederuit Utrecht was vertrokken: &quot;Buiten de Waard komende, vernamen wij tot onze teleurstelling, dat de gewoneschuit, met vijf of zes bijschuiten, vol vluchtelingen, reeds vertrokken was. Aanterugkeeren viel niet meer te denken, te minder daar men onder de menigte menschen,welke even als wij teleurgesteld

rondzagen, hoorde mompelen, dat de troepen reedsvroeg uit het kamp waren gemarcheerd, en dus spoedig de stad zouden binnenrukken.Eindelijk gelukte het mijne moeder, voor goede woorden, en veel geld bovendien,te worden ingenomen door eene zoogenaamde schietschuit, anders uitsluitend voorgoederenvervoer bestemd. Met een klein plaatsje moesten wij ons tevreden stellen,want behalve de vrachtgoederen, tot hoog op het dek gestapeld, waren er een aantalpassagiers aan boord genomen. Nog duidelijk staat mij voor den geest, dat de weg langs de Vecht met menschen envoertuigen als bezaaid was, en dat er in de dorpen reeds hier en daar Oranjevlaggenwapperden. Onze schipper, een heftig voorstander der zegevierende partij, gaf zijn hart luchtdoor het zingen van smaadliedjes op de Patriotten, welke flauwe spotternij hembijna slecht bekomen was. Niet ver van Breukelen haalde de schuit een hoop vluch-tende Waardgelders

in, waarschijnlijk tot het Amsterdamsche Hulpregiment behoor-ende, waarvan zeshonderd man de stad Utrecht zouden helpen verdedigen. Dezetroep, in de grootste wanorde langs het jaagpad marcheerende, hoorde onzen schip-per zingen, waarop spoedig eenige scheldwoorden werden gewisseld. Hierbij bleefhet echter niet, want een paar der Amsterdamsche koekvreters, zooals de schipperze uitjouwde, legden onverwacht hunne geweren aan; de schoten knalden, en dekogels floten over onze hoofden heen. Nu ontstond er in de schuit niet weinig verwarring; ieder zag naar een goed heenko-men uit, en ik weet nog wel, dat ik eene schuilplaats zocht achter eenige gevuldegraanzakken, die op het dek waren gestapeld. Gelukkig werd het vuur niet herhaald,doch onze aanranders kapten de lijn door, om de schuit naar den wal te doen komen,en zodoende den onbezonnen schipper in handen te krijgen. Deze misschien vree-zende dat hij zijn

laatste liedje wel eens kon gezongen hebben, was doodsbleekgeworden en onder den stuurstoel gekropen. Zijn knecht, die terstond het roer inhanden nam, had de tegenwoordigheid van geest om het tijdig genoeg om te werpen, 99





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Rolpalen nabij Weerestein, ten behoeve van het geleiden van de jaaglijn. de trekschuiten voor de verbinding van Utrecht met Amsterdam zorgden; al dezerolpalen zijn intussen gesloopt. Het systeem van trekvaarten en jaagpaden strektezich over het hele land uit en er bestonden goed aangehouden dienstregelingen.Dit systeem is te vergelijken met de latere spoorwegen of in onze tijd ook de groteverkeerswegen. De vele tollen &quot;Die wil varen op de Vecht, Legt zijn beurs maar op de plecht.&quot; De plecht is het verhoogde dek bij de voorsteven. Schepen moesten regelmatig tol betalen op de Vecht; deze rivier was om zijn vele tollen berucht. In de zomer van 1878 diende de stoombootsleepdienst langs de Vecht naar Weesp een verzoekschrift in, om vrijsteHing van het bruggeld. Het verzoekschrift had echter geen succes. Op 28 februari 1889 stelde de gemeenteraad van

Utrecht het volgende tarief vast voor de heffingen en tolgelden in de gemeente Utrecht: &quot;Art. 1. Aan de Hooglandse ofRodebrug, aan de Knollenbrug, aan de Catharijne- brug, aan de basculebrug buiten Tolsteeg, aan de Jeremiebrug en aan de brug aan 101





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Het Merwedekanaal De Keulse Vaart met zijn lastige krommingen, zijn bruggen en sluizen, zijn brug-en tolgelden, voldeed op den duur niet meer. Op 17 september 1890 deelde een Utrechtse krant mee: &quot;Het bleek gistermiddag weer, dat de Singelgracht als deel der bestaande KeulscheVaart geheel ongeschikt is voor groote schepen, zoodat de opening van het Merwe-dekanaal reeds alleen daardoor een groote verbetering zal brengen. Drie kwartierzaten twee schepen bij de Catharijnebrug vast, toen zij elkaar wilden voorbijvaren;de brugwachters verleenden hunne hulp, om ze vlotte krijgen, wat tenslotte gelukte.&quot;Door al dat ongemak was het aandeel van Amsterdam in de Rijnhandel schrikba-rend gedaald; in 1876 was het van 23% tot 6% teruggelopen. Het was een heleverbetering, toen op 4 augustus 1892 het Merwedekanaal geopend werd. De Vechtwas niet

langer de voornaamste verkeersweg van Keulen naar Amsterdam; hetAmsterdamse Veerhuis aan de Bemuurde Weerd verloor zijn meeste en besteklanten en werd tenslotte gesloopt. Afnemende en nu weer toenemende belangstelling De Vechtstreek geraakte buiten de belangstelling; de Utrechters gingen op hunvrije dagen naar De Bilt, Zeist of Driebergen; op een tweede Paasdag of tweedePinksterdag was het op de Biltse weg druk met wandelaars, fietsers en de Zeistertram deed dan goede zaken. Later vertelde een Utrechtse chirurg over zijn studen-tenjaren te Utrecht in de tweede helft van de 19de eeuw het volgende: &quot;Een Utrechtsch student reed in die dagen bij Meijer, wiens stalhouderij op deMariaplaats gelegen was; daar werd paard en rijtuig uit de hand verhuurd, dat wilzeggen zonder koetsier er bij. Typisch, dat wij eeuwig en altoos reden naar Zeist enDriebergen, soms naar Darthuyzerberg (Sandenburg). Aan de magnifieke

Vecht-streek dacht geen sterveling. Die bestond niet. Eerst vele jaren later hoorde ik, dater zoo iets te vinden was als Nieuwersluis en zoo iets als Loosdrecht. Als studentkwamen wij er nooit, wat wel hoogst merkwaardig is geweest.&quot; Pas heel geleidelijk, in de loop van de 20ste eeuw, begon de Vechtstreek weer deaandacht te trekken; daartoe heeft ook meegewerkt het oudheidkundig genoot-schap Niftarlake, vereniging van belangstellenden in de geschiedenis en oudheid-kundige overblijfselen van de Vechtstreek, dat op 13 juni 1912 in Hotel Restaurant&quot;De Wakende Haan&quot; te Abcoude werd opgericht. Utrecht, 1987                                                                          Dr. A. van Hulzen * ir. D.A. Barendsen, De geschiedenis van de Keulse Vaart, Werk in Uitvoering, maandbladvan de dienst der publieke werken Amsterdam j.g. 25, september 1975 blz. 165-170. 103




